
 / اشخاص اعتبارية ) شركات، منظمات، ...(                          طلب تسجيل جمعية                        

 

 
 11/7/1013(، تاريخ 1/1013إصدار ) كافة المعلومات الموجودة في الطلب بشكل كامل تعبئةمالحظة هامة جدا: يجب 

 :التاريخ
 عطوفة أمين عام سجل الجمعيات،

 :تسجيل جمعية نرغب فينحن الموقعون أدناه، 

 )الرجاء اختيار نوع الجمعية المراد تسجيلها(
 مغلقة خاصة عادية

 :باسم جمعية

 :صندوق بريد هاتف محمول: هاتف ارضي: وعنونها المعتمد لغايات التبليغ والمراسالت:

 بريد الكتروني: رمز بريدي:

 وفقاً ألحكام قانون الجمعيات واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ونفوض السيد /السيدة:

 لواء/قضاء: و عنوانه في محافظة: و رقم وطني: ويحمل الجنسية:

 بناية رقم: شارع: حي:  طقة:من

 رمز بريدي: :صندوق بريد هاتف محمول: هاتف ارضي:

 بريد الكتروني: فاكس العمل:

 عليها بالنيابة عنا. اإلجراءات اإلدارية وتبلغ واستالم أي إشعارات أو قرارات أو مراسالت تصدرونها لهذه الغاية واإلجابة تفويضاً عاماً وشامالً بمتابعة كافة إجراءات التسجيل ومباشرة

 بناًء على طلبكم. بإجرائهونرفق طيه النظام األساسي للجمعية، معلنين موافقتنا على ما ورد فيه وعلى أي تعديل يقوم المفوض عنا 
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 معلومات االشخاص المؤسسين )االعتباريين(

 (:الشخص االعتباري) الشركة / المؤسسة اسم الرقم
 :تسجيل الشركة او المؤسسةتاريخ  :/ المؤسسةللشركة  الرقم الوطني 

 للشخص المفوض: الرقم الوطني اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:

 البريد االلكتروني: لرمز البريدي:ا صندوق بريد:
 التوقيع:

  
  

 (:الشخص االعتباري) الشركة / المؤسسة اسم الرقم
 :تسجيل الشركة او المؤسسةتاريخ  :للشركة / المؤسسة رقم الوطنيال 

 للشخص المفوض: الرقم الوطني اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:

 البريد االلكتروني: لرمز البريدي:ا صندوق بريد:
 التوقيع:

  
  

 (:ص االعتباريالشخ) الشركة / المؤسسة اسم الرقم
 :تسجيل الشركة او المؤسسةتاريخ  :للشركة / المؤسسة الرقم الوطني 

 للشخص المفوض: الرقم الوطني اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:

 البريد االلكتروني: لرمز البريدي:ا صندوق بريد:
 التوقيع:

  
  

 (:الشخص االعتباري) كة / المؤسسةالشر اسم الرقم
 :تسجيل الشركة او المؤسسةتاريخ  :للشركة / المؤسسة الرقم الوطني 

 للشخص المفوض: الرقم الوطني اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:
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 البريد االلكتروني: لرمز البريدي:ا صندوق بريد:
 التوقيع:

  
  

 (:الشخص االعتباري) الشركة / المؤسسة اسم الرقم
 :تسجيل الشركة او المؤسسةتاريخ  :للشركة / المؤسسة الرقم الوطني 

 للشخص المفوض: الرقم الوطني اسم الشخص المفوض بالتوقيع:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:

 روني:البريد االلكت لرمز البريدي:ا صندوق بريد:
 التوقيع:

  
  

 معلومات االشخاص المؤسسين )الطبيعيين(

 االسم )من أربعة مقاطع(: الرقم
 تاريخ الوالدة: الرقم الوطني: الجنس: 

 رقم الهاتف الثابت: مكان العمل: المهنة:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:

 :البريد االلكتروني التخصص: الدرجة العلمية:
 التوقيع:

  
  

 االسم )من أربعة مقاطع(: الرقم
 تاريخ الوالدة: الرقم الوطني: الجنس: 

 رقم الهاتف الثابت: مكان العمل: المهنة:

 مكان االقامة: العنوان: رقم الهاتف الخلوي:

 البريد االلكتروني: التخصص: الدرجة العلمية:
 التوقيع:
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 ية:المفوض بالتوقيع عن الجمع

 االسم )من أربعة مقاطع(:

 الجنسية: الرقم الوطني:
 التوقيع:

 

  

 التاريخ: 

 مالحظات مهمة:

ترب العردل، )أو( مصرادقة بنر  فري مديريرة التنميرة االجتماعيرة، )أو( الكاتتم المصادقة على تواقيع المؤسسين على طلب التسجيل بحضورهم الشخصي أمام الموظف المختص في دائررة سرجل الجمعيرات، )أو( الموظرف المخرتص  -

 محلي معتمد على التوقيع.

ق الثبوتيرة للمفروض برالتوقيع عرن الشرخص االعتبراري، باإلضرافة لشرهادة عردم ترفق بطلب تسجيل الجمعية صور عن وثيقة إثبات الشخصية للمؤسس وشهادة عدم محكومية أصل )إذا كان المؤسس شخصاً اعتبارياً فترفرق الوثرائ -

 وثالث نسخ من طلب التسجيل هذا ومن النظام األساسي للجمعية. المحكومية له(،

 النظام األساسي للجمعية والذي صدرت الموافقة على أساسه. نسخ منبعد صدور قرار الموافقة على تسجيل الجمعية يوافق المؤسسون على إرفاق خمس  -

 

 


